¿Há diálogo entre a gestão cultural
e a política cultural?
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões referentes ao entendimento
dos pesquisadores sobre a definição da gestão cultural. Analisa-se se há diálogo com a
política cultural, partindo do exame da possível especificidade da gestão cultural.Com o
propósito de proceder a uma análise crítica da produção acadêmica sobre o tema,
realizou-se uma reflexão teórico-conceitual baseada na literatura disponível sobre o
tema.
Palabra-cLave: Cultura, Gestão Cultural, Produção Cultural, Ação Cultural, Política
Cultural.
Introdução
A produção acadêmica sobre gestão cultural, no Brasil, ainda é relativamente escassa e
deficiente quanto à sua construção científica. Para pesquisar a diversidade conceitual,
sua complexidade, ambiguidades e contradições, utilizaram-se como principais fontes as
referências bibliográficas encontradas na literatura nacional e internacional.
É possível situar o locus e o focus da gestão cultural. Para o estabelecimento de um
adequado referencial teórico-analítico é importante alcançar clareza no conceito de
gestão cultural, indicando tanto o locus (objeto) como o focus (abordagem). Segundo
Keinert (2000), eles podem ser verificados do ponto de vista metodológico. O locus indica
o território a ser estudado e analisado, os fenômenos empíricos. O focus é a perspectiva
teórica que subsidia as discussões, análises e compreensões no campo desta temática.
A Gestão Cultural, no sentido mais amplo, refere-se à especificidade de um campo.
Muitos nomes foram dados à noção de Gestão Cultural, tais como, promoção cultural,
gerência da cultura, mediação cultural, administração cultural, gestão das artes e da
cultura. Gestão cultural abrange, assim, todos os conhecimentos e práticas de gestão nas
áreas de artes e cultura.
A gestão cultural, designada como um campo de atuação profissional, está vinculada à
denominação que mais reflete a realidade das pesquisas atuais. É preciso compreender
que o trabalho em gestão cultural ainda está em processo de adequação e de utilização
de metodologias próprias.
Uma aproximação necessária ao objeto aqui estudado consiste no entendimento do
termo Gestão Cultural. Ele ganhou vigência em diversos países, a exemplo dos iberoamericanos, justamente pelo ângulo de análise que aqui se adota. Este termo surge com
as transformações contemporâneas associadas às novas dimensões atribuídas ao campo da
Cultura. Ele foi Utilizado para identificar uma categoria profissional que começa a
adquirir maior relevância somente a partir de meados da década de 1980.
Também neste mesmo período o termo Gestão Cultural entra nos discursos sobre Cultura
na América Latina, tanto em instituições governamentais como em grupos culturais das
comunidades.
Assim, é preciso compreender que o trabalho em gestão cultural, embora discutido, ainda
está em processo de adequação e de utilização de metodologias próprias para que possa
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haver sustentabilidade e viabilidade econômica da área cultural, o que não significa, de
forma alguma, que se deva submetê-lo, como manifestação artística, às regras e lógicas
de mercado.
Para tanto, o artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução e das
considerações finais. A primeira trata do conceito de cultura e sua definição operacional;
a segunda trata das noções pertinentes ao conceito de gestão cultural; a terceira
apresenta algumas distinções conceituais entre a Gestão Cultural e os termos Produção
Cultural, Ação Cultural e Política Cultural.
Cultura
Procura-se, em primeiro lugar, conceituar cultura e estabelecer uma definição
operacional, vale dizer, uma definição que dê conta das diversas formas de intervenção
dos gestores no fazer cultural, isto é, a produção, distribuição e consumo de bens
culturais. A cultura permeia todas as ações da sociedade e, por consequência, todos os
programas de governo. Cultura é comportamento; manifesta-se nas mínimas relações do
cotidiano; é postura frente ao mundo.
Exemplificando: a organização de um povo para a realização de atividades de interesse
coletivo, como a criação de cooperativas, é cultura; a conformidade ou inconformidade
em enfrentar filas, sujeira nas ruas, maus cheiros, também podem ser manifestações de
cultura; assim como o são todas as formas de resistência, o modo de encarar as
adversidades, as lutas, individuais ou coletivas, tudo isto são fenômenos de natureza
cultural.
A literatura de antropologia, sociologia e ciências humanas em geral oferece centenas de
definições de cultura. Não cabe aqui recuperá-las, nem mesmo fazer a sua crítica. Para
os fins deste artigo, é conveniente adotar uma definição bastante ampla que contemple a
perspectiva antropológica.
Nas palavras de Lustosa da Costa (2006):
A cultura aqui é entendida em sentido amplo, contemplando toda herança não
biológica que faz a diferença entre os povos; vale dizer, os diversos processos de
designação e simbolização (linguagens), as inúmeras maneiras de lidar com a
morte, o desconhecido e o imaginado (religiões e artes), as formas singulares de se
relacionar com a natureza (tecnologias), as maneiras particulares de regular as
relações sociais (instituições), inclusive, a produção e distribuição de bens
(economia), as diferenciadas formas de sociabilidade gratuita (festas, jogos e
brincadeiras) e os julgamentos coletivos sobre o bom, o belo, o útil e o verdadeiro
(ética, estética e pragmática) (LUSTOSA DA COSTA, 2006, p. 15).
Para esta discussão convém circunscrever a noção de cultura ao universo da política, da
produção e da gestão cultural, de modo a não deixá-la demasiadamente ampla e vaga. No
âmbito deste artigo, interessa focalizar o aspecto da funcionalidade da cultura que pode
subsidiar a construção de uma definição de gestão cultural.
Portanto, pensar em cultura como objeto de gestão cultural requer que se proceda a uma
redução ou operacionalização do conceito de cultura, no sentido de estabelecer o escopo
da ação dos police makers e gestores. Pois, evidentemente, está fora do alcance de sua
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intervenção a maioria dos objetos materiais ou simbólicos que pode a imaginação humana
criar.
Em que pese se possa adotar uma definição ampla de cultura, fundada na perspectiva
antropológica, cabe buscar uma operacionalização que inscreva a ação do Estado no
domínio da Cultura. Segundo Thiry-Cherques (2012), “cultura é o sistema composto pelos
objetos reais e ideais valorizados por uma sociedade”. (THIRY-CHERQUES (2012, p. 21).
O autor concebe a cultura como um sistema de valores e objetos, no qual todo objeto
cultural compreende uma forma que representa a linguagem e a capacidade de se mover
de forma racional e normativa. Tem-se que o objeto cultural é representado por um
valor, atribuído segundo os diferentes grupos sociais. Em resumo, são a expressão de
sentimentos e conhecimentos, adotados por um grupo social ou pelo criador individual, o
artista. Nesse sentido, a política e a gestão cultural apontam para os objetos culturais.
Gestão cultural
Abordou-se a diversidade de olhares, a respeito da gestão cultural, a fim de apresentar as
suas convergências e divergências. Acerca do conceito de gestão cultural, apresenta-se
um breve mapeamento de caráter epistemológico e se elencam algumas sugestões para
interpretação e usos do conceito. Desse modo, colocaram-se alguns desafios para dar
início às reflexões.
A Gestão cultural, apesar de ser um termo recente, é associada a múltiplos significados e
nomenclaturas: promoção cultural, gestão de cultura, mediação cultural, administração
cultural, gestão da cultura, gestão das artes ou gestão da cultura.
Vista dessa perspectiva, a Gestão Cultural incorpora uma amplitude conceitual extensa, o
que implica no fato de a falta de especificidade ser um dos seus principais impasses
teóricos. Daí ser deficiente quanto à sua construção científica. Os conceitos variam de
amplitude: de definições restritas até às extremamente amplas que, a rigor, extrapolam
o objeto da Gestão Cultural.
A este respeito, Rubens Bayardo (2007) observa que "lo que está en el centro del debate
no es la gestión, sino los modos y las conceptualizaciones que la orientan en tanto que
fenomeno cultural. Lo imprescindible y central es lo que se entienda por gestión y cómo
se le conciba". (BAYARDO, 2007, p. 16).
Decorre do entendimento deste autor que a gestão cultural como uma profissão comporta
várias definições. Em contrapartida, os usos e perspectivas para a sua abordagem estão
dados pelo contexto social e das disciplinas de que emergiu.
Alfons Martinell (2008) reflete que:
[...] a pesar de que la cultura siempre ha reclamado algún tipo de organización
por parte de la comunidad, la gestión cultural, como la entendemos hoy en día, es
un campo de actuación muy reciente. Podríamos afirmar que a pesar de su rápido
crecimiento en los últimos años aún está en fase de estructuración y definición.
(MARTINELL, 2008, p. 267).
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Mas por que falar em gestão cultural? Qual é o contexto que enquadra a aparição desta
nova disciplina? Por que sua expansão?
Para Ochoa (2014), a gestão cultural é implementada como uma ideia que, para muitos
críticos, reduz a cultura a uma comercialização de produtos. Este é um terreno difícil
quando: “una palavra sea utilizada de maneras tan distintas testifica su incoherencia
fundamental como concepto unitario, pero al mismo tiempo, es aquí donde radica su
fuerza y su trampa. (OCHOA, 2014, p. 8).
A busca de definição do objeto e do escopo da gestão cultural pode se orientar para uma
nova abordagem da gestão desse universo específico de organizações, projetos e
manifestações Essa definição consiste em discutir concepções particulares da natureza
humana, das relações do indivíduo com o seu universo simbólico, dos métodos e práticas
do fazer artístico (e cultural) e das relações entre ética e estética. Nessa concepção, a
gestão cultural buscaria definir-se como gestão do belo e do sensível.
Os processos de gestão cultural podem dar-se no âmbito de organizações da
administração pública (secretarias de cultura, museus, centros culturais), em
organizações da sociedade civil, como também na órbita de empresas, fundações ou
institutos privados, a exemplo de grupos culturais de natureza comunitária. Em cada uma
dessas instâncias, a gestão cultural possui características específicas, com diferentes
graus de complexidade, e pode recorrer a ferramentas de gestão que melhor se adequem
aos objetivos visados.
A gestão cultural precisa criar referenciais próprios de ação, adaptados às suas
particularidades, com base no conhecimento do contexto no qual vai atuar. Como agente
de mudança, o gestor precisa estar atento ao cenário cultural, através da identificação
das demandas de públicos diferenciados. Além disso, assume um papel de mediador que
opera entre atores diversos.
Distinções conceituais
Gestão Cultural e Produção Cultural
A produção cultural dedica-se a toda atividade profissional que consiste em gerenciar
desde a organização de eventos culturais até à confecção de bens culturais. Os
produtores culturais podem organizar shows, exposições de arte, espetáculos de música,
dança, teatro, bem como coordenar a gravação de um filme, de discos, de vídeos,
programas de TV, rádio, e inúmeras outras atividades de expressão cultural. A toda essa
enorme gama de posibilidades associam-se a importância dos métodos e das técnicas da
gestão cultural, que permitem uma atuação polivalente.
Rubim (2005) sugere três movimentos mínimos para definir a Produção cultural: a criação,
divulgação/transmissão e organização. No entanto, dentro da noção de “assimilar a
complexidade e as vicissitudes do mundo contemporâneo” (RUBIM, 2005, p. 15) associa o
sistema econômico e a complexidade da sociedade com o sistema cultural. Nesse
contexto estrutural há uma relação construída dentro do processo artístico (autor-obaintermediário- público) e a sociedade. Assim, é preciso ter ciência da associação entre
material e simbólico dentro da definição de produção cultural.
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Gestão Cultural e Ação Cultural
A ação cultural articula os processos de mediação entre as práticas culturais e os diversos
públicos com os quais elas se relacionam. É a partir desse conceito que se tem o
entendimento da gestão cultural e de suas ferramentas que podem potencializar os
resultados de ações e projetos, e auxiliar na construção de condições de sustentabilidade
a longo prazo.
De acordo com Teixeira Coelho (2008), “a noção contemporânea de ação cultural é
condizente com a visão mais ampla da cultura como ação: o objetivo da ação cultural (a
meta de toda política cultural) é a criação das condições para que as pessoas inventem
seus próprios fins”. (Teixeira Coelho,2008, P.22).
Cabe ainda ressaltar que estes saberes estariam resguardados por um ambiente adequado
à prática e à teoria, capaz de transmitir conteúdos inovadores, alinhado com o meio no
qual esta ação é proposta e que, por último, possibilitasse o desdobramento da
experiência vivida.
Gestão Cultural e Política Cultural
A política cultural dedica-se aos princípios, meios e fins responsáveis por nortear as
ações. Difere da gestão cultural, como a capacidade de resposta no âmbito local e em sua
relação com uma sociedade global e conectada. Esta pauta-se pela organização dos meios
disponíveis para execução destes princípios e fins. Portanto, a gestão cultural faz parte
do processo da política cultural.
Apreende-se da análise de Marilena Chauí (1995) que, sob o ponto de vista da cultura
política, a gestão cultural refere-se ao estimulo de formas de auto-organização da
sociedade e sobretudo das camadas populares, criando o sentimento e a prática da
cidadania participativa.
Neste sentido é preciso compreender e identificar, na política cultural brasileira, sua
tradição oligárquica, autoritária com que opera com a cultura, a partir de um Estado,
com diversas modalidades de relação com a cultura. Um aspecto relevante nesta análise é
observar a relação dos produtores e agentes culturais (gestores) com os órgãos públicos.
Observa-se a influência de natureza clientelista das corporações artísticas que encaram o
Estado sob a perspectiva do grande balcão de subsídios e patrocínios financeiros. Tem-se
que as práticas, valores, ideias e comportamentos colaboram para ampliar a visão de
todos os envolvidos na atuação de sujeitos culturais.
Teixeira Coelho (1997) completa essa definição afirmando que as iniciativas dos agentes
visam a “promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e
divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas
responsável”; considera, ainda, política cultural como uma “ciência da organização das
estruturas culturais” que tem como objetivo “o estudo dos diferentes modos de
proposição e agenciamento dessas iniciativas, bem como a compreensão de suas
significações nos diferentes contextos sociais em que se apresentam”. (Teixeira
Coelho,1997, p. 292)
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Para Canclini (2001), as políticas culturais resumem-se a um “conjunto de atividades
realizadas pelo Estado, instituições civis e grupos comunitários organizados a fim de
orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e
obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação social”. (CANCLINI,2001, p.
65).
As discussões suscitadas pelo conceito de políticas culturais estão focadas no campo de
atuação dessas políticas e nos agentes envolvidos em sua formulação e prática.
Yúdice (2002) reforça o caráter administrativo e burocrático de uma política cultural:
La política cultural se refiere a los soportes institucionales que canalizan
tanto la criatividad estética como los estilos colectivos de vida: é un
puente entre los dos registros. La política cultural se encarna en guías para
la acción sistemáticas e regulatorias que adoptan las instituiciones a fin de
alcanzar sus metas. En suma, es más burocrática que criativa u orgânica
(YÚDICE, 2002, p. 11)
Isaura Botelho (2008) reconhece duas dimensões da cultura que deveriam ser
consideradas alvo das políticas culturais. A dimensão sociológica, distintamente
privilegiada por tais políticas, refere-se ao mercado, à cultura “elaborada com a intenção
explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, através
de meios específicos de expressão”. (BOTELHO, 2008, p. 47). Já a dimensão antropológica
remete à cultura produzida no cotidiano, representada pelos pequenos mundos
construídos pelos indivíduos, que lhes garante equilíbrio e estabilidade no convívio social.
Esta última perspectiva apresenta-se como o grande desafio para o alcance dos gestores
da cultura. Por sua vez, o reconhecimento do caráter público de uma política cultural se
configura como mais um dilema na definição deste termo.
Considerações finais
Dado que a gestão cultural precisa criar referenciais próprios de ação, adaptados às suas
particularidades, o diálogo com a política cultural perpassa por contextos políticoinstitucionais, como a própria estrutura interna do Ministério da Cultura, o marco legal do
país. Assim como a heterogeneidade dos gestores que condiciona a sua gestão e limita o
alcance de seus objetivos.
Há um entendimento extremamente racionalista sobre o conceito de cultura, na prática
da gestão cultural, fato que a submete a elementos de política pública alheios a ela. Esta
circunstância passa a gerar conflitos no processo de planejamento das ações culturais.
Com as ferramentas que a ciência e a experiência prática já comprovaram, o tema
levanta novos paradigmas conceituais que devem ser levados em conta pelos agentes
culturais do presente e do futuro.
A gestão cultural aproxima-se do conceito de política cultural, uma vez que implica em
fazer escolhas. Nesse sentido, é clara a atuação do Ministério da Cultura em alguns
segmentos específicos da população, sobre tudo aquela parcela da sociedade que se
encontra diante de todo tipo de exclusão – social, cultural, econômica.
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Uma das características da gestão cultural é a de contar com certa liberdade para
adequação às finalidades específicas da cultura. Talvez uma das capacidades mais
requeridas aos gestores seja exatamente a de adaptabilidade às condições do contexto.
Como a literatura sobre gestão cultural no Brasil é ainda incipiente, o conhecimento mais
aplicado do assunto tem um grande percurso à frente. O primeiro desafio importante para
a gestão cultural refere-se à sua própria operacionalização. Isto tem despertado grande
interesse no âmbito acadêmico das escolas de gestão. O segundo desafio consiste numa
maior preocupação com a formação de gestores culturais e seu reconhecimento como
atividade profissional.
A análise até aqui desenvolvida ajuda a compreender por que as políticas públicas para o
setor cultural estão mudando, principalmente nos países em desenvolvimento. Impõe-se
que sejam considerados os aspectos econômicos, sociais e políticos pertinentes, bem
como as contradições socioeconômicas e os conflitos de interesses emergentes em escala
internacional. •
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